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que me Íacam lembrar" disse em ieiÌo de
",Agradeço
Íecusa. o ANP Marcos Zicale, pela ierceira vez, quando, durante
a reurião de onlem com os comprometidos. o presidenle da República Populaf de Mocamb;que, MaÍechal Samora Machel. recordava algumas passagêns da traiectória de traicâo daquêlê cidadão,
apelando assim para que ele Íalasse com franaueza dos seus
compromissos. De modo cada vez mais arrogant,e e insulluoso,
Marcos Zicale aÍirmava que não se recordava. O Chete do Estado
acabou por dar oÌdens para o deterem imêdiâlamente.
Por este comportamenlo, Marcos Zicale dispensa mais apresentações além da que ele próprio {ez, quando em Maio de 1971,
apresêntavâ em Lourenco Marques uma mediocre tenlativa literàrio sob a Íorma de conlo (?) intitulada uo Mufana Manuna,,.
"Ouando no di: 5 de Janeiro do ano cje 1961, quinia-ÍeíFa,
às 8 horas, na Av, 3J de Janeiro, n.,, 1065, em Lourenco Marques,
lui admiiÍdo. como empÍegado, na União Nacional, hole Acção
NacÍonat Popular, conÍesso com toda a minha sínceridada que não
;abiã lazer o que, gracas a Deus, posso hoje fazeÌ: este documênlo
è cem por cento comprovalivo" _ escrevia enlão Marcos, acrescenlando:
"À verdade tangenle é que enconlrei n€sta casa da clouirine
da unidâde de todos, nesse mesmo ano, pessoãs de mrrilo boa
vontade. com espírito de colaboracão ... Mas devo dizer, sem
guaisquer sornbras de dúvida, que houve sempre boa compreensão é caÍinho, o q$ê pode ainda querer dizer: houve seÌnpre clima
basiantê aEradável, cÍima esse cheio de recordações..".u,
E as recordacões de Marcos no seio da comunidade ..ANPD
líaduzirem-se seguidamente em mais um bom naco de prosa:
"Saúdo elusiyamenie. a Comissão cêssante. Saúdo, eíusivârnentè,
n Ço,nissão em aclirridade.Saúdo, efusivatnente, os lneus colegag
d e l o d o s o s d i a s . . . " E a s e í u S i v a ss a u d a ç ô e s s e g u e m - s e s a u < l a ç õ e s

ainda nrais etusivas a personalidades de renome nos melos ultra.
-Íascistas do sislema colonial em Moçambique.
Esie é, pois, o Marcos Zicale de há 11 anos, porém, é também
s ainda o Marcos Zicale de hoie... Apercebemo-nos da aclualidade

Zicale: renitênciacra do compromisso nas Íaces
da arrogância e da vai<jade

desta biogralia quando o ouvimos Íalar na reunlão de onlem, As
suas palavras lembraram-nos a crítica que no Início da íeunião
preocupação pelas palavras
o CheÍe do Eslado havia Íeilo
"à
estêÌeotipadas, ocas, sem conleúdo e que revelam incapacidade
de analisar". Esta crítica reÍeria-se às relaçóes numa sociedade
colonial ê exoílava a Inlervenções claras e honestas.
Ao chamá-lo paÍa contar a sua hislória de compromísso, o
Presidente SamoÍa Machel deÍiniu.o como <um peixe graúdor,
(uma garoupa', êntre os quadros negros da ANP.
Marcos dirigiu-se âos rnicroíones, bamboleando-se, cÍuzou os
braços e começou a Íalar. Porém não dizia nada, só Íaíava, íalava,
Íalava... O Cheíe do Estado interÌompia-o, recordando-Íhe um ou
oulÍo poÍmenor de relevo nos seus inúmeros compromissos. Zicale
eoçava a cabeca com ar presumido e, ou conlinuava a não dizer
nada, mas lalando sempre, ou pêdia que o lizessem lembÍar"
Após umas breves reíerências à sua iníância" passou gâra a
sua colaboração duranle os anos 60 no iomal rrRenovaçáorr,
órgão ideológico da ANP, sobÍe a qual dlsse que ficou (entusiasrnsdoD acresceniando de imediato, como se, enlÍelanlo. nada tivesse acontecido: ue enlão quando chegou a FRELIMO...,!,
O Presidenle Samora Machel advertiu-o do (sallo mortaln que
esiava a dar e apelou. uma vez mais, para que ele Íelalasse de
iacto os seus compromissos. Disse-lhe para ele íalar do que íez
rra Associação dos Nalurais ê na Associação dos Negros...
Zicale recuou um pouco, mas sobre esle pormenor do passado
apenas disse que duma Íoi rrsócion e doutÍa (apenas ia às feslasu.
Nada disse das palestÍas racislas sobÍe (antropoÍogia e elnografla
aÍricanaslr gue o uitrafascistâ AüÍélio F€Ííeira escrevia para ele
ier aos moçambicanos nÊgÍos,
Sobre o conlacto que militanlês da FRELIMo na clandestinidade.
norneadamente José Craveirinha e Malangatana Valenle com ele
tizeÍam para o dissuadir dê lanto compromisso e asneira explicou

qüe por (ícêÍtas diÍiculdades era dificil abandonar aquele lraba*
tÈo...1 Não disse como na verdade alÌrmara em 1963 que Íecusou
peÍ€mploriamente qualqueÍ compÍomisso que não Íosse ttcom a
acluaht, e que nem sequer abandonaria- a sua actividade
iotítici
'friUtica ae propaganda ao regime col-onial'fascista'
Âo long-o de toda a sua intervenção nênhuma palavra surgiu
sobre a sua ida à Rodésia, as exposições de pinluíâ por todo o
Moçambique, cusleadas pelo regime colonial ê muilas oulÍas
andanças que passavam pelos nchástt no Governo-Geral, sempre
que pãranle distintas visilas lìouvesse necessidade de colorir de
negros a (alta-roda" de acoÍdo com as exigências de uma ttsocie'
dade multirÍacial)r.
A memória de Marcoe Zlcale estava decididamente longe
daouela reuniáo como a sua mentalidade sempre esleve e está
de Moçambique.
Qúando de novo, e, pacientemenle, o PÍesldênte SamoÍa Machel lhe voltou a peÍguntar sobre o que íizera nas colectividades
onde fora inliltrado, a reacção de Marcos Zicale deixou os cerca
de 1250 píesenles no salão de Íestas da Escola Josina Machel
esluPeí8ctos.
completamente
'De
bíaços cÍuzados, inclinando-se ligeiramente para trás mirou
aíroganÌemente â lÍibuna de honÍa. Os longos minutos que já
tizera pêÍdeí para ele nada conlinuavam a signiÍicar' O Íaclo de
ali eslarêm pÍesenles quase lodos os membÍos do ttBureaulr Político do Partldo Frelimo e da Comissão Permanenle da AP, além
de membÍoa do Governo, taclo estê anteriotmente sublinhado pelo
Chêíe do Eslado como expÍêssivo da imPorlância do encontro,
não teve para ele qualqueÍ signiíicado.
Virou-se de segutda para as centenas de compÍometidos ê
convidados à reunião e, sempte com os braços cruzados' disse
píovocatoriamenle: ((agradeço que me íaçam lembrarlr'
O sllêncio caiu pesadamenle por alguns segundos na sala.
No passado, há onze anos, Zicale tão ocamente corno sempÍe o
lez acÍescenlaria como então escreveu: ttUm aceno de saudade e
de amoÍ para a minha amada lerra do Mapulo que, poÍtuguesa e
naluíalmenlê engoliu o meu umbigoD"
Aquela sessão moçambicana não guis, porém. enqolir porluguesa e naluralmenle a arrogância e vaidade de Zicale, E a lensão
e silêncio apenas se dêsÍizeÍam quando o Presídenle da RPM o
mandou deleÍ lmediatamefile"

